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Jóváhagyták a Szegedi 
Ünnepi Hetek programját 

Tanácskozott a Fesztivál Intézőbizottság és a Hazafias Népfront 
megyei, városi elnöksége 

Tegnap délelőtt a városi 
tanácsházán együttes ülést tar-
tott a Fesztivál Intézőbizott-
ság, valamint a Hazafias 
Népfflomt Csongrád megyei 
és Szeged városi elnöksége. 
A tanácskozáson részt vett dr. 
Vitéz András, ver. Országos 
Idegenforgalmi Hivatal veze-
tője, Deák Béla, a városi 
párt-végrehajtóbizottság tag-
ja és Hantos Mihály, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnökhelyettese is. 

A játéti ok műsora 
Az ülést Katona Sándor 

orszá gyűlési képviselő, a 
Hazafias Népfront Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra nyitotta meg, majd Papp 
Gyula, a városi tanács vb 
elnökhelyettese, a Fesztivál 
Intézőbizottságának elnöke 
részletesen ismertette az 
Idei ünnepi hetek program-
ját. Ezt a megbeszlés résztve-
vői megvitatták és jóváhagy-
ták. 

A véglegesített, műsor sze-
rint június 23 és augusztus 
20 között 16 előadást tarta-
nak a Szabadtéri Játékok 
tzínpadán. 

A Háry János előadását 
Szinetár Miklós rendezi és ' 
Lukács Miklós vezényli. A 
díszleteket Varga Mátyás, a 
jelmezetek Márk Tivadar 
tervezi. Koreográfus Dar-
kóczy Sándor. A címszerepet 
az Állami Operaház Kossuth- | 
díjas művésze. Melis György : 
énekli. Az ember tragédiája 
Va mos László rendezésében 
• tavalyi szereposztás szerint 
kerül színpadra 

Gounod Faust című operá-
ját Szinetár Miklós rendezi 
és Vaszy Viktor vezényli. 
Jelmeztervező: Fülöp Zoltán. 
A produkcióban több neves 
külföldi művész is közremű-
ködik. Mefisztó szerepét Car-
lo Cava. a Milanói Scala mű-
vésze énekli. 

A Grúz Állami Opera és 
Balettszínház balettegyüttese 
augusztus 14-én lép elöször 
a szegedi közönség elé. Ek-
kor és augusztus 20-án Ma-
csavariani Otelló című ba-
lettjét mutatják be a Lenin-
és Állami-díjas Csabukiani 
főszereplésével. Augusztus 
19-én és 20-án a grúz együt-
tes Toradze Gorda című ba-
lettjét mutatja be. Az egyik 
főszerepet Tzignadze Állami-
díjas művész táncolja. 

Az idén e l ö s z ö r 
A további programok kö-

zül kiemelkedik az idén fel-
újított ipari kiállítás. Első-
sorban Szeged és Dél-Alföld 
iparát — a könnyűipar, 
mindenekelőtt a textil- és az 
élelmiszeripar termékeit — 
mutatja be. Eddig 72 üzem, 
köztük 9 budapesti vállalat 
és 8 kisiparos jelentelte be 
részvételét. Nagyjelentőségű 
kulturális eseménye lesz az 
idei programnak is a július 
17-én megnyíló hagyományos 
nyári tárlat. Erre az orszá-
gos képzőművészeti kiállítás-
ra száz festőt és szobrász-
művészt hívtak meg. A meg-
nyitó ünnepségen az idén is 
átadják a legjelentősebb mű-
vek alkotóinak a tárlat 5 
ezer forintos díjait. 

A Szakszervezetek Megyei 
Tanácsának kezdeményezésé-
re az idén elsö ízben rende-
zik meg — július 28—29 és ; 
30-án, az újszegedi szabad-
téri színpadon — a szakszer-
vezeti művészeti együttesek 
országos népitánc-fesztivál-
ját. Ezen hírneves hazai 
tánccsoportok, budapesti, 
miskolci, várpalotai, tatabá-
nyai, zalai, szolnoki együtte-
sek és az EDOSZ szegedi cso-
port ja, valamint egy külföldi1 

együttes, a szabadkai MladJOs 
mutatja be — szakmai zsűri 
előtt — tudását 

Karnevál ás autós 
t a l á l k o z ó 

Július 31-én Népek barát-
sága címmel rendezik meg az 
ifjúsági hagyományos jelme-
zes karneválját. A több ezer 
felvonuló előtt a környező 
népek dalait, láncait bemu-
tatva részt vesz a menetben a 
szakszervezeti néptánccso-
portok mintegy 400 tagja is. 

Sok vendéget várnak az 
ismét pedagógiai programmal 
sorra kerülő Szegedi Nyári 
Egyetemre, az eszperantó 
utókongrcsszu&i napokra, a 
nyári eszperantó szeminári-
umra és a nemzetközi autós-
találkozókra is. A Dómban 
július 25-én. augusztus 8-án 
és 17-én tartanak — neves 
művészek részvételével — or-
gonahangversenyeket. 

Hét n e m z e t k ö z i 
sportverseny 

A sportkedvelők az ünne-
pi hetek idején 17 országos 
és 7 nemzetközi sportversenyt 

tekinthetnek meg. köztük a 
nemzetközi maratoni, motor-
csónak, gocart versenyeket 
és — augusztus 6-án, 7-én — 
a nemzetközi motorcsónak 
Európa-bajnokságot a Tiszán. 

A hagyományos őszibarack-, 
virág- és borkiállítást július 
23-tól július 31-ig tartják 
majd nyitva. Ezenkívül tér-
zenék, divatbemutatók, mo-

torcsónak", hajó- és mikrobusz-
kirándulások egészítik ki a 
város vendégeinek program-
ját. 

A tanácskozáson beszámol-
tak arról az illetékesek, hogy 
június végére befejezik a vá-
rosban az útépítéseket, vala-
mint a gázvezetékek és csa-
tornák lefektetését. Felkészül 
a várható nagy forgalomra a 
vendéglátóipar is. 

Az ülés végén a résztvevők 
— Horváth Mihály helyett, 
aki a játékok igazgatóhelyet-
tese lett — a Fesztivál Inté-
zőbizottság titkárává, Radnó-
ti Tamást, a városi tanács 
népművelési csoportvezetőjét 
választották meg. 

Rz TffeT dlptomásofc 
elfeelyezkedése 

A felsőoktatási intézmé-
nyek nappali tagozatán az 
idén körülbelül tíz és fél-
ezer hallgató fejezi be ta-
nulmányait A végzős hall-
gatók egy része — 1900 ifjú 
diplomás — „hazatér" azok-
ra a munkahelyekre, ahon-
nan a tanulmányi évek alatt 
társadalmi ösztöndíjat ka-
pott, s a többiek is szakkép-
zettségüknek megfelelően 
helyezkedhetnek el. 

Az elmúlt évek gyakorla-
tához híven az idén is a 
Művelődésügyi Minisztérium 
közli a felsőoktatási intéz-
mények vezetőivel, hogy az 
egyes minisztériumok, illet-
ve főhatóságok hány végző 
hallgatót alkalmazhatnak. 

Az egyetemeken, főiskolá-
kon május 10-ig mindenütt 
kifüggesztik a megpályázha-
tó állások jegyzékét. A vég-
zős hallgatók kizárólag a 
jegyzékben foglalt állásokra 
pályázhatnak. Egy-egy hall-
gató a meghirdetett állások 
közül háromra nyújthat be 
írásbeli pályázatot. 

Május második felében 
kezdik meg munkájukat a 
felsőoktatási intézmények-
ben a hallgatók elhelyezésé-
vel foglalkozó bizottságok. 
Ezekben mindenütt helyet 
kapnak a különböző szak-
minisztériumok, illetve az 
érintett vállalatok, vagy ezek 
főhatóságainak képviselői, 
továbbá az egyetem, főisko-
la vezetői, a helyi párt- és 
KISZ-szervezetek megbízot-
tai. 

Hz űj típusú szakközépiskolák 
irányelvei 

Sajtótájékoztató a Művelődésügyi Minisztériumban 

A Művelődésügyi Minisz-
térium szakoktatási főosztá-
lyának vezetői csütörtökön 
tájékoztatták a sajtó képvi-
selőit az új típusú szakkö-
zépiskola tartalmi követel-
ményeire, az általános és a 
szakmai képzésre, valamint 
az óratervek és a tantervek 
kidolgozására vonatkozó 
irányelvekről, amelyeket az 
Országos Oktatási Tanács 
legutóbbi ülésén megtár-
gyalt és elfogadott. 

Elmondták, hogy az új-
típusú szakközépiskolákban 
az általános és szakmai kép-
zésre fordítandó idő 50—50 
százalékban oszlik meg. A 
szakközépiskolák valameny-
nyi típusában csaknem meg-
egyező közművelődési tan-
anyagot oktatnak. 

A világnézeti neveléssel 
kapcsolatban az Országos 
Oktatási Tanács úgy foglalt 
állást, hogy a világnézeti 
alapozást nyújtó ismeret-
anyagot a szakközépiskolák-
ban ne csökkentsék. Döntöt-
tek arról is, hogy második 
idegen nyelvet csak keres-
kedelmi, közgazdasági, gép-
és gyorsíró, idegennyelvi, 
vendéglátóipari szakközépis-
kolákban tanítanak. 

A szakközépiskolákban 
igen lényeges, hogy mate-
matikai és természettudo-
mánj-i műveltségből a szak-
középiskola ne adjon keve-

sebbet, mint a gimnázium. 
Irányelveket fogadott el az 

Országos Oktatási Tanács a 
szakközépiskolák szakosítá-
sára és az ott szerzett vég-
zettséggel betölthető munka-
körök meghatározására. Aí 
új egységes szakközépisko-
lákban meg kell szüntetni 
a túlzott specializációt. Elő-
reláthatólag a középfokú 
technikumokban jelenleg 
meglevő mintegy 80 szakmai 
ágazatot felére csökkentik 
majd. Az érintett főhatósá-
gok a saját szakterületükön 
szakközépiskolai végzettség-
gel betölthető munkakörök 
jegyzését ez év július 31-ig 
készítik el. 

A szakközépiskola közis-
mereti és szakmai előkészí-
tő tantárgyainak tanterveit 
1967 tavaszára készíti el a 
Művelődésügyi Minisztéri-
um, 1967 augusztus végére 
pedig a szakmai képzésben 
érdekelt főhatóságok elké-
szítik a szakmai tanterve-
ket. A teljes pedagógiai do-
kumentáció fokozatos beve-
zetését 1968 szeptemberében 
kezdik meg az új tanköny-
vek alapján. 

Végül közölték, hogy a 
középfokú technikumokat 
fokozatosan átszervezik szak? 
középiskolákká, s 1968—69-
es tanévtől már a techniku-
mok I. osztályába nem vesz-
nek fel újabb tanulókat. 

R m u n k a ü n n e p l é s e 

Kitüntetlek az olajbányászok élen járóit Miniszteri dicséret a DÁV nak 
Termelési tanácskozást tar-

tottak tegnap, csütörtökön a 
dorozsmai művelődési ott-
honban az Alföldi Kőolajfú-
rási üzem szegedi üzemegy-
ségének dolgozói. A tanács-
kozáson részt vett Patsch Fe-
renc, az Országos Kőolaj-és 
Gázipari Tröszt kutatási osz-
tályának főmérnöke, Tornyai 
Géza, a kőolaj fúrási üzem 
főkönyvelője, Pongrácz Ist-
vánná, az üzem szakszerveze-
ti bizottsági titkára, dr. Csa-
la Imre, az SZMT közgazda-
sági bizottságának tagja. Ma-
gya.r Miklós üzemegységve-
zető-fömérnök és Meszeszán 
Ferenc, az üzemegység párt-
titkára. 

A beszámolót Tornyai Gé-
za főmérnök mondta. Ele-
mezte az üzem munkáját, kü-
lönösképpen a szegedi üzem-
egységét. A szegedi olajme-
zőkön igen sikeres volt az 
év első negyede: több mint 
16 ezer méter fúrást végez-
lek, kétezerrel többet a ter-
vezettnél, s a réteg vizsgála-
tok számában mutatható le-
maradás i s igazolható. A 
technológia szempontjából 
fejlődés a gyémánt-melegfú-
rás kiterjesztése; geológiai 
szempontból jelentős, hogy 
az algyői IV-es jelű kútnál 
elérték az alaphegységet A 
második negyedévben az itt 
dolgozó fúró- és kútbefejező 
berendezéseknek 16 ezer mé-
tert kell lefúrniuk a föld 
mélyébe, illetve 75 réteget 
kell kivizsgálniuk. 

Fejlődött a munkaverseny-
mozgalom is. Az üzemnél 
dolgozó fúróbrigádok között 
a szegedi RD— 15-ös a harma-
dik helyezést érte el. Hat 
brigád elérte a szocialista 
szintet. Május elseje alkal-
mából Tornyai Géza kitün-
tetéseket és jutalmakat adott 
át az élenjáró dolgozóknak. 
A Földtami Kutatás Kiváló 
Dolgozója jelvényt kapta 
Pikó József geológus, hu-
szonegyen Kiváló dolgozó 
jelvényt, illetve oklevelet ve-
hettek át. Szocialista brigád 
zászlóval jutalmazták az 
RD—15-ös az RD-14-es fú-
róberendezés munkacsapatát 
és a szeililász részeget Sao-

(Somoeviné felvétele) 
A szocialistabrigád-jelvényt veszi át Tornyai Géza fő-
mérnöktől Snmnvvi Ferenc fúrómester és Tóth Gyula 

főfúró mester 

cialista brigád jelvényt ka-
pott a műhely, oklevelet a 
raktár, valamint a 17-es kút-
befejező berendezés munka-
csapata. Első ízben részesül-
tek elismerésben gépkocsive-
zetők az 500 ezer kilométeres 
baleset nélküli vezetésért. 

Takács Imre. Kasza Imre és 
Nagy László gépkocsivezető 
oklevelet, s jelvényt kapott 
érte. Rajtuk kívül még igen 
sok pénzjutalmat osztottak 
ki a szocialista munkaver-
senyben kitűnt dolgozók kö-
zött. 

A Dél-magyarorszlgi 
Áramszolgáltató Vállalat ta-
valyi kiváló munkájáért el-
nyerte a Nehézipari Minisz-
térium és a Vas- és Fémipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
dicsérő oklevelét. Ebből az 
alkatomból tegnap, csütörtö-
kön délután a DÁV Klauzái 
téri művelődési termében 
ünnepséget tartottak. 

Ungi Jánosnak, a vállalat 
szakszervezeti intézőbizottsá-
ga titkárának megnyitó sza-
va' után Vajda György, a 
DÁV vezérigazgatója méltat-
ta a vállalat tavalyi munká-
ját. Kerényi A. Ödön, a 
Magyar Villamosmúvek ve-
zerigazga tó-helyettese hozzá-
szó'áiában ismertette azokat 
a tényezőket, amelyek lehető-
vé tették a szép eredmények 
elérését. Ezután dr. Lökös 
Z< ltánné, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának munka-
társa a pártbizottság üdvöz-
letét tolmácsolta a vállalat 
v a l a m e n n y i d o l g o z ó j á n a k . 
Dobó Géza, a Vas- és Fém-
ipari Dolgozók Szakszerveze-
tének Csongrád megyei tit-
kára a szakszervezet üdvöz-
letét adta át és a munkavéde-
lem fontosságát hangsúlyoz-
ta. 

A Nehézipari Minisztérium 
és a Vas- és Fémipari Dol-
gozók Szakszervezetének di-
csérő oklevelét Kerényi A. 

Ödön nyújtotta át a Dél-ma; 
g.varországi Áramszolgáltató 
Vállalat kollektívájának. Vaj-
da György vállalati igazgató 
20 éves villamosipari munká-
jáért a törzsgárda jelvény 
ezüst fokozatát, Gazdagh Fe-
renc. a vállalat személyzeti 
osztályvezetője a Nehézipar 
kiváló dolgozója oklevelet és 
jelvényt kapta. A munkás-
kollektívák közül kiemelke-
dő teljesítményért a vállalati 
villamosműhely a szocialista 
üzemrész címet nyerte el. az 
adminisztratív dolgozókból 
álló Egyetértés brigád a 
szocialista cím elnyerését ta-
núsító oklevelet kapott. Ko-
vács János, a szegedi üzlet-
igazgatóság vezetője az élen já-
ró dolgozók között pénzju-
talmakat osztott kt. 

ünnepe 

Serleg, vándorzászló, jutalmak 
Bensőséges keretek között, ünnepi dísz-

közgyűlésen vették át kitüntetéseiket teg-
nap délután az Univerzál Vegyi-, Kultúr-
cikk- és Szolgáltató Ktsz dolgozói a Bú-
bos étterem helyiségében. Az elnöki asz-
talnál számos vendéget is köszönthettek 
ez alkalommal a szövetkezetiek: Horváth 
János az MSZMP Csongrád megyei bi-
zottsága. Fodor József az MSZMiP Szeged 
városi bizottsága képviseletében jelent 
meg a közgyűlésen. A városi tanácsot Ve-
szely József, az ipari osztály munkatársa, 
az I. kerületi tanácsot Lacsán József elő-
adó képviselte. Ugyancsak vendégként ér-
keztek az ünnepségre a CHEMOLIMPEX 
és az IFÉRT vállalatok — mint a szövet-
kezet üzletfeleinek — küldöttei: Csizma-
rck István és Dósa György. 

— Az Önök szövetkezeteben az országos 

eredményekhez méltó sikerek születtek — 
mondotta Bordási László, az OKISZ veze-
tőségének tagja. Ezután átnyújtotta Fe-
kete László elnöknek az OKISZ adomá-
nyozta szép serleget, melyet a Háfém 
Ktsz által kezdeményezett országos ver-
senyben nyert el a szegedi szövetkezet. 

Nagy Béla, a Kisiparosok Csongrád me-
gyei Szövetsége szövetkezetpoltikai osztá-
lyának munkatársa hasonlóan meleg sza-
vak kíséretében adta át a Kiváló Kisipari 
Szövetkezet feliratú vándorzászlót és az 
oklevelet, s kívánt további jó munkát a 
szövetkezet tagságának. 

Fekete László ünnepi beszédét követően 
a ktsz dolgozói között csaknem 21 ezer 
forint jutalmat osztottak ki, s ez alka-
lommal nyújtották át az öt, tíz, illetve 
tizenöt évi tagságnak megfelelő törzsgárda 
jebeényeket is. 

A szegedi Postaigazgatósá? 
gon csütörtökön délben Csá. 
ki László, a Postás Szakszer, 
vezet Központi Vezetőségé-
nek tagja nyújtotta át hai 
szocialista brigádnak az 
ezüstkoszorús plakettet. Á 
kitüntetésben azok a brigá? 
dok részesültek, akik ezúttal 
hatodszor nyerték el a szo-
cialista brigád címet: as 
igazgatóság biztosító brigád-
ja, a bérelszámoló brigád és 
a hírlaposztály kollektívája, 
valamint a megyei távközlé-
si központ Vosztok-brigád-
ja, a főközpont és az alköz-
pont szocialista brigádjai. Az 
ünnepségen az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak képviseletében megje-
lent Tassi János, a pártbi-
zottság munkatársa, ott volt 
az ünnepségen Fodor István, 
a Szegedi Postaigazgatóság 
vezetője és Prágai György, a 
Postás Szakszervezet Csong-
rád megyei titkára is. 

Csütörtök, 1966. április 28. DÉL-MAGYARORSZÁG 5 


